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O que é o DCORFILM? 

 Revestimento para arquitetura interior de alta qualidade desenvolvido para criar ambientes sofisticados, reproduzindo 

texturas naturais. 

 Um toque suave expressando textura e relevos naturais com uma variedade de cores, que vão desde couro a superfície 

macia, madeira, metal, pedra, cores primárias, etc. 

 Possui excelente durabilidade, ecológico e sustentável, sem componentes nocivos ao ser humano como chumbo, 

mercúrio, cádmio e outros metais, sendo tratado com produtos específicos que não propagam o fogo, inibindo a liberação de 

gases tóxicos. 

 O DCORFILM substitui lacas de madeira, pintura, papel de parede, renovando, reformulando, repaginando mobiliário 

doméstico, móveis de escritório, móveis de cozinha, porta, moldura, eletrodomésticos entre outros. 

 

Características 

Matéria prima PVC 

Tamanho 
1,22m x 50m 
1,22m x 30m 

Peso 
27kg (rolo 50m) 
25kg (rolo 30m) 

Espessura 0,42mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testes Laboratoriais 

Teste Descrição Resultado 

Estabilidade de dimensões Câmara de temperatura por 2 dias Variação de até 0,3mm 

Exposição a raios UV Exposição a raios UV por 250 horas Sem mudança visível 

Resistência à abrasão 7000 ciclos Sem desgate visível 

Resistência a umidade 95% umidade por 30 dias a 40°C Sem mudança visível 

Resistência a variação 
de temperatura Variação de -30°C a 65°C por 12 dias Sem mudança visível 

Resistência ao calor 28 dias a 65°C Sem mudança visível 

Resistência ao fogo ASTM E84 Classe A 

Resistência ao impacto Peso de 1kg jogado a 12cm Sem mudança visível 

 

 

 

 

 

 



 

Testes de Mancha* 

Produto Tempo Resultado 

Acetato de etila 5 min Mudanças visíveis 

Acetona 72 horas Mudanças visíveis 

Ácido clorídrico 24 horas Sem mudança visível 

Ácido crítico 24 horas Sem mudança visível 

Ácido úrico 24 horas Sem mudança visível 

Água 24 horas Sem mudança visível 

Água oxigenada 72 horas Sem mudança visível 

Água sanitária 72 horas Sem mudança visível 

Álcool etílico 24 horas Sem mudança visível 

Álcool isopropílico 72 horas Sem mudança visível 

Butanona 5 min Mudanças visíveis 

Café 24 horas Sem mudança visível 

Catchup 24 horas Sem mudança visível 

Chá 24 horas Mudanças visíveis 

Cloreto de acila 24 horas Sem mudança visível 

Desinfetante 72 horas Sem mudança visível 

Giz 24 horas Mudanças visíveis 

Graxa 24 horas Mudanças visíveis 

Hidróxido de amônio 24 horas Sem mudança visível 

Iodopovidona 24 horas Sem mudança visível 

Leite 24 horas Sem mudança visível 

Limpador de carpete 72 horas Sem mudança visível 

Lustra móveis 72 horas Sem mudança visível 

Molho de soja 24 horas Sem mudança visível 

Mostarda 24 horas Sem mudança visível 

Óleo de cozinha 24 horas Sem mudança visível 

Refrigerante 24 horas Sem mudança visível 

Removedor 72 horas Sem mudança visível 

Sabão 24 horas Sem mudança visível 

Soda cáustica 24 horas Sem mudança visível 

Tolueno 5 min Mudanças visíveis 

Vinagre 24 horas Sem mudança visível 

Vinho tinto 24 horas Sem mudança visível 

 

*após o teste realizado acima, os resíduos foram retirados com água, detergente neutro, álcool ou água sanitária, apresentando os resultados acima. 
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